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ZAPISNIK SA SASTANKA U 

SKLOPU ANALIZE TRŽIŠTA ZA POSTUPAK JAVNE NABAVE  

„Usluga provedbe istraživanja iz zraka (aerial survey)  

kitova i morskih kornjača“ 

 

U ponedjeljak, 1. ožujka 2021. godine u 10:00 sati putem aplikacije Zoom održan je sastanak u svrhu 

analize tržišta, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i sukladno 

Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 

101/17) u postupku javne nabave „Usluga provedbe istraživanja iz zraka (aerial survey) kitova i morskih 

kornjača“ na kojemu su prisustvovali ispred javnog naručitelja - Ministarstva gospodarstva i održivog 

razvoja: Vesna Tatalović, dr. sc. Martina Marić, dr. sc. Luka Katušić, Gabrijela Šestani i Srđana Rožić, ispred 

tvrtke Deloitte d.o.o. stručnjak za javnu nabavu Marko Vrdoljak, član administrativnog tima projekta te 

doc. dr. sc. Draško Holcer, predstavnik zainteresiranog gospodarskog subjekta Blue World Institute of 

Marine Research and Conservation.     

Naručitelj je na svojim internetskim stranicama objavio poziv svim zainteresiranim gospodarskim 

subjektima http://www.haop.hr/hr/novosti/savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima-

u-svrhu-izrade-dokumentacije-o i http://www.haop.hr/hr/javna-nabava i objavio nacrt Dokumentacije o 

nabavi (dalje u tekstu DON). 

Teme sastanka:  

1. Predstavnik zainteresiranog gospodarskog subjekta postavio je upit vezano za istraživanje iz zraka 

kako je opisano u premetu nabave, konkretno, smatra kako je definiranje istraživanja iz zraka 

navodom „4000 NM naleta (u periodu ljeto 2021. – ljeto 2022.)“  neadekvatno, te predlaže da se 

istraživanje iz zraka definira na način da uključuje pokrivenost transektima od najmanje 7 % 

ukupne površine dijela Jadranskog mora pod jurisdikcijom Republike Hrvatske u pozitivnom 

istraživačkom naporu.  

 

Javni naručitelj prihvaća taj zahtjev te će u tu svrhu u Opisu predmeta nabave u Prilogu 1. DON-a 

izmijeniti odnosnu odredbu, kao i za nju vezane odredbe.  

 

2. Predstavnik zainteresiranog gospodarskog subjekta istaknuo je da je za prikupljanje relevantnih 

podataka i adekvatnu analizu nužno da se zračno istraživanje provede kroz jednu sezonu, odnosno 

da nije uputno podijeliti istraživanje u dva kruga. Najispravnije bi bilo da se svih 7 % površine istraži 

kroz jedan krug zračnog istraživanja, bilo u ljeto 2021 ili ljeto 2022. godine.  

Posljedično, predstavnik zainteresiranog gospodarskog subjekta naveo je potrebu dostave samo 

jednog završnog terenskog izvješća, umjesto navedena dva u dokumentaciji, koje je ugovaratelj 

dužan dostaviti naručitelju u roku od 60 dana od završetka provedbe istraživanja iz RP2, ali ne 

kasnije od 15. rujna 2022. godine. Navedenim bi se ukinula potreba za dvama izvješćima kako je 

bilo prvotno predviđeno Opisom predmeta nabave (prvim terenskim izvješćem (među izvješćem) 

i drugim terenskim izvješćem (finalnim izvješćem)). 

http://www.haop.hr/hr/novosti/savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima-u-svrhu-izrade-dokumentacije-o
http://www.haop.hr/hr/novosti/savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima-u-svrhu-izrade-dokumentacije-o
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Javni naručitelj prihvaća ove zahtjeve te će u tu svrhu izmijeniti odnosne odredbe kao i za njih 

vezane odredbe u Prilogu 1 DoN-a te samom DoN-u . 

 

3. S obzirom na visoke troškove najma zrakoplova, predstavnik gospodarskog subjekta predložio je 

da se promjeni način isplate,  na način da se za provedbu početnih radnih paketa isplati veći 

postotak od ukupnog ugovorenog iznosa cijene – nakon Naručiteljevog odobrenja o prihvaćanju 

isporučevina „Dizajn zračnog istraživanja kitova (Cetacea) i morskih kornjača“ iz RP1 - Izrada 

dizajna zračnog istraživanja kitova (Cetacea) i morskih kornjača. Također, predložio je i izmjenu 

plaćanja po dostavljanju izvješća, a što je posljedica izmjena u prethodnoj točki ovog Zapisnika. 

 

Javni naručitelj prihvaća taj zahtjev te će u tu svrhu izmijeniti Dokumentaciju o nabavi. 

 

4. Predstavnik gospodarskog subjekta zatražio je od naručitelja podršku pri izdavanju potrebnih 

dozvola, a pogotovo pri osiguravanju „dozvole za istraživanje“ kako je navedeno u Prilogu 1 Opis 

predmeta nabave.  

 

S obzirom na to da Naručitelj nije nadležan za izdavanje navedenih dozvola prijedlog 

gospodarskog subjekta se ne prihvaća.  

 

5. Predstavnik zainteresiranog gospodarskog subjekta predložio je da se u DON-u u tablici u poglavlju 

20.2 Izračun bodova za necjenovni kriterij (iskustvo glavnih stručnjaka) doda napomena da se 

reference navedene kao dokaz vrste iskustva pod kriterijem 1.1. mogu koristiti kao dokaz iskustva 

pod drugim kriterijima, sukladno tekstu u poglavlju 16.2.3.2 Obrazovne i stručne kvalifikacije 

vezano uz minimalne uvjete za glavne stručnjake.  

  Javni naručitelj prihvaća taj zahtjev te će u tu svrhu izmijeniti Dokumentaciju o nabavi.  

 

 

 


